
 

 

Philips Avance Collection
Maišytuvas

800 W
2 l stiklinis ąsotis
su mentele
ProBlend 6
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echnologija „ProBlend 6“ – 50 % geresnis rezultatas
hilips“ maišytuvas su „ProBlend 6“ technologija ir 800 W varikliu gali įveikti beveik viską 
uo vaisių ir daržovių iki ledo. Naudodami jo įvairių greičių funkciją mėgausitės tobulai 
nalyčiais mišiniais ir supjaustysite beveik viską, ką tik norite.

Lengva naudoti
• Gerai ingredientus išmaišanti mentelė

Paprasta naudoti ir valyti
• Galima plauti indaplovėje, išskyrus pagrindinį įrenginį ir pjaustymo įtaisą
• Lengvai valomi nuimami ašmenys

Pasirinkite reikiamą greitį
• Greičio reguliav. šviečiančiame ekrane
• Programuojama ledo smulkinimo funkcija
• Pulsavimo ir trynimo mygtuką užtenka paspausti vieną kartą

Akimirksniu pasigaminkite puikų kokteilį ir susmulkinkite ledą
• „ProBlend“ 6 žvaigždučių ašmenys – efektyvus maišymas ir smulkinimas
• Maks. 2 l (1,5 l su maistu) aukštos kokybės stiklinis indas
• Unikalus indas, dedamas ne centre, kad būtų galima veiksmingai išmaišyti produktus
• Galingas 800 W variklis



 Unikalus indas

Ne centre dedami indo ašmenys sukuria 
turbulenciją ir maišo produktus efektyviausiu 
būdu.

800 W variklis

Galingas „Philips“ maišytuvo 800 W variklis – 
efektyvus maišymas, plakimas ir smulkinimas.

2 l stiklinis ąsotis

2 l stiklinis ąsotis pagamintas iš aukštos 
kokybės stiklo, kuris atsparus įbrėžimams ir 
padeda apdoroti karštus produktus.

Greičio reguliav. šviečiančiame ekrane

Šia unikalia valdymo rankenėle nusistatykite 
norimą greitį

Programuojama ledo smulkinimo 
funkcija

Variklis veiks iš anksto nustatyta seka ir lengvai 
smulkins ledą vienu mygtuko palietimu

Pulsavimo ir trynimo mygtukas

Naudodamiesi pulsavimo mygtuku reguliuokite 
veikimą, kada tik norite, o vos vienu trynimo 
mygtuko paspaudimu pagaminkite puikų vaisių 
kokteilį.

Mentelė

Patogi „Philips“ maišytuvo mentelė padės 
saugiai išmaišyti produktus.

Nuimamas pjaustymo įtaisas

Lengvai valomi nuimami ašmenys

Galima plauti indaplovėje

Visas dalis, išskyrus pagrindinį įrenginį ir 
pjaustymo įtaisą, galima plauti indaplovėje.

„ProBlend“ 6 žvaigždučių ašmenys

„Philips“ maišytuvas su pažangia „ProBlend 6“ 
technologija puikiai tinka vaisiams, daržovėms 
ir ledui smulkinti – jis tai atlieka itin veiksmingai.
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Bendrosios specifikacijos
• Greičio nustatymų skaičius: 4

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220-240 V
• Maitinimas: 800 W
• Maitinimo laido ilgis: 1 m
• Dažnis: 50/60 Hz
• Ąsočio talpa: 2 l
• Ąsočio talpa: 2 l
• Tikroji talpa: 1,5 l

Konstrukcija
• Spalva: Platininė

Bendrosios specifikacijos
• Produkto savybės: Laido laikymas, Neslystančios 

kojelės

Apdaila
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Aliuminis
• Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas
• Tvirtas ąsotis: Stiklas
•
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* Palyginimas su „Philips“ geriausiu maišytuvu HR2094
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